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టూ టూ   
 

అనన్సారం అపుప్డే వంట పడుతోంది. కిటికీలోంచి వాలుగా "ఏక లడ కో దేఖా తో" పాటలో లాగా నీరెండ పడుతోంది. ఫేన 
వయయ్రంగా చుటుల్ తిరుగుతూ నా శరీరం మీద వునన్ కాసత్ తెలివినీ "ఉఫూహ్ ఉఫూహ్" మని   ఉదేసి, అలా అలా పాండస్ పౌడరాల్ంటి మతుత్ని జలేల్సోత్ంది. లంచి 
లో ఆరగించిన శాకపాకాలు కడుపులో కుదురుకుని మందర్సాథ్యిలో "ఆకాశవాణి వారి మధాయ్హన్ం కచేరి" చేసూత్, మధయ్మావతి పాడుతునాన్యి. కళుళ్ 
ముపాప్వు వంతు మూసుకునాన్యి. మిగిలిన బేలనుస్ బరువుగా చూసూత్, "ఘరష్ణ" లో నీరోషా కళళ్లా హెవీగా వునాన్యి.  

 
అపుప్డు నాముందో లేడీస పర్తయ్క్షమైంది. మూడు ఆకుపచచ్ కతుత్లతో నా మీదకి దూసుకొచిచ్ంది. ఉలికిక్పడి గబుకుక్న కళిళ్పాప్ను. 

మా లేడీసే, తమలపాకు పేరెటస్ చుటుట్కుని వచిచ్ంది. మనకి మతుత్లో అవి కతుత్లాల్గ…అదనన్మాట సంగతి. ఇంతకీ ఆ వెజిటేరియన పేరెటస్ ని 
అమాంతం నవిలేసి,  డార్కులా డబిబ్ంగ సినిమాలాగా ఎరర్టి నోటితో లేచి  

"ఇపేప్ంచే వచేచ్ ఇయాయ్" అనాన్ను బర్హమ్దేవుడికి కూడా అరథ్ం కాని భాషలో. 
 ఆవిడ ననాన్పి "ముందవి మింగి అపుప్డు మాటాల్డండి. మూడు తెసేత్ ఒహటి తిని, ఒహటి తినిపించి, మూడోది ఆనకిక్ దాచుకుంటారు 

ఎవరైనాను. మనమూ వునాన్ం. ఉతత్ బొకుక్డు గొడుడ్." అంది సెల్ౖట గా చిరాకు అభినయిసూత్. 
 ఇంతలో నేను మింగడం పూరిత్చేసి "నా మటిట్కిక్ నేను భోంచేసి, పకెక్కిక్ తొంగుంటే, ఆకులునోటోల్ కూరి, పైగా గొడడ్ంటావా? 

నినూన్…" అంటూ ఆవిడి పీకి పిసికెయయ్డానికి రెడీ అవుతుంటే, అడడ్ంకొటిట్ " పిసుకుదురుగాని కానీ, ముందు ఏమనాన్రో చెపప్ండి" అంది.  
"ఏవీ లేదు, ఇపుప్డేంటే వచాచ్వు, ఇలాగ అని అడిగాను" అనాన్ను వివరిసూత్.  
"బావుంది, అపుప్డూ రాక, ఇపుప్డూ రాక ఇంకెందుకూ సంసారం?" అంది మాయాబజార లో ఛాయాదేవిలా సిగుగ్పడుతూ.  
"అంటే, ఇపుప్డు మనం మళీళ్ సంసారం చెయాయ్లా?" అనాన్ను హాశచ్రయ్ంగా.  
"ఛీ ఊరుకోండి, ఓ మాటా, ఓ మంతీ బొతిత్గా పూజయ్ం అయిపోయాయి మీకు. ఇనిన్ చేసి పెటాట్నా, పులుసులో చిలకడ దుంపలు 

వేసానా? ఆఖరికి చిలకలు కూడా తెచిచ్ కూరేనా? మరి ఓ మాటు మెచుచ్కుంటే మీ సొమేమ్ంపోయిందండీ?" అంది గోముగా.  
"ఓ అదాద్, మెచుచ్కోవడం అంటే, మరి, ఆ, ఆనక లేచాకా టీ కూడా ఇచాచ్కా తాగి, అపుప్డు తీరిగాగ్ మెచుచ్కుందామని 

ఊరుకునాన్ననన్మాట" అనాన్ను  గేరెంటీ నవొవ్కటి నవువ్తూ.  
ఆవిడ అదను చూసుకుని అంకపీఠం అలంకరించేసింది. ఇలాంటి సమయాలలో మహా మహా మహారాజులు మటాష అయిపోయారు, 

వీక నెస లో పడిపోయి. అంచేత ఎకక్డి మతుత్ అకక్డ దుపప్టోల్ కూరేసి, ఆవిడచెపేప్ మాటలకోసం అటెనష్న గా వింటునాన్ను. ఆవిడ మొదలెటిట్ంది.  
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"ఏవండీ మీకు గురుత్ందా?" అని.  
నేను ఆపి "నా నడిడ్మీద నాలుగే వాతలునాన్యి, అంచేత నీది, పిలల్లిదద్రిదీ  బరేత్డ్లు, మన పెళిళ్ డే తపప్ అనయ్మైనవి ఏవీ 

గురుత్ండవనన్మాట" అనాన్ను నడిడ్ రాసుకుంటూ.  
"అది కాదండీ, ఇదివరకు దేవ దానవ యుదధ్ంలో ఇందుర్డు మీ సహాయం అడిగినపుప్డు మనిదద్రం లూనా మీద అమరావతి వెళిళ్ ఫైట 

చేసాం గురుత్ందా. అపుప్డు మీరు యుదధ్ం మజెజ్లో బేర్క వైర తెగి  పోయిందని బాగు చేసుకుంటూంటే, ఇదద్రు రాక్షసులు మీమీద ఆయుధాలు వేసుత్ంటే నేను 
శంకరాభరణంలోంచి రెండు పాటలు పాడి వాళళ్ని ఛంపేసాను గురుత్ందా? అపుప్డు మీరు నాకు రెండు వరాలిసాత్ననాన్రు, కావలిసినపుప్డు 
కోరుకోమనాన్రు?" అంది గురుత్చేసూత్.  

"అవునా, అలా అనాన్నా. ఏదో లూనా పాడైందనన్ ఖంగారులో అనుంటాను, నువువ్ అవనీన్ మనసులో పెటుట్కోకు" అనాన్ను లాలిసూత్.  
"హబబ్, వినండి. నాకు ఇపుప్డా వరాలు కావాలి. ఇవావ్లిస్ందే. లేకపోతే ఆడి తపిప్న దోషం అంటుకుంటుంది." అంది భయపెడుతూ.   
"ఓసీ పాతకీ, నీ కొడుకుకి పటాట్భిషేకం, నా కొడుకిక్ చతీత్స ఘడ అడవులా? కుదరదు. కావసేత్ వాళిళ్దద్రినీ ఫొమమ్ను అడవులకి. 

నువువ్కూడా ఫో. ఫోయి వాళళ్కి ఆవపెటిట్ కూరలూ, పచిచ్ పులుసులూ వండిపెటుట్. నేను హాయిగా ఇంటోల్ వుండి కౌన బనేగా మేరీ పతీ, మీలో ఎవరు 
లంకేశవ్రుడు" పోర్గార్ములు చూసుకుంటాను. పధాన్లుగేళళ్యాయ్కా మీరొచిచ్ టీ.వీ కటేట్సి నాకు టెకస్ట్ చెయయ్ండి" అనాన్ను ఆవేశంగా.  

"అబబ్ ఊరుకోండి మీగోలా మీరును. మనకిదద్రూ అమామ్యిలే. నేను అడవుల గురించి కాదు, ఆభరణాల గురించి మాటాల్డుతునాన్ను. 
వాళిళ్దద్రికీ చెరోటీ,  నాకు చెరో రెండూ వడాడ్ణాలు, కాసులపేరూల్ చేయించండి. ఇది నా మొదటి వరం. వాళిళ్దద్రినీ ఆ దికుక్మాలిన సూక్ళళ్లోల్ంచి తీసి 
పైరవేటు సూక్ళళ్లోల్ వెయయ్ండి. ఇది నా రెండో వరం. ఓ ఫైవ డెవిలస్ లారా, ఓ బర్యాన లారా, ఓ లారా దతాత్, మీరంతా సాక్షయ్ం.." అనేసి నా నెకస్ట్ డైలాగ 
కోసం చూసోత్ంది ఓపికగా.  

నాకు నాయ్యానికి హారట్ ఎటాక రావాలి. అయితే అది రాంగ రూటోల్ వెళిళ్ నెకస్ట్ కోలనీలో ఎవడినో డీకొటిట్ంది. వాడి హంస ఫెల్ౖ 
అయిపోయింది. నాకు నోట మాట రావటేల్దు. ఎపప్టికో తేరుకుని అనాన్ను  

"కానీ, ఇపప్టికిపుప్డు అంత డబెబ్కక్డ తెదాద్మే? టైము కి ఇంటోల్ పిర్ంటర కూడా పనిచేయటేల్దు" అనాన్ను ఆందోళనగా.  
"అబాబ్, మీకనీన్ నేనే చెపాప్లి. హైదరాబాదులో భూమి అమేమ్దాద్ం" అంది మెలిల్గా.  
"ఎవరిదీ?" అని అడిగాను ఇంకా మెలిల్గా.  
"ఎవరిదేవిటి, మీదే" అంది కొంచెం చిరాగాగ్. 
 "నాకు హైదరాబాదులో భూమి వుందా? ఎకక్డే?" అనాన్ను అమితాశచ్రయ్ంగా.  
"అదేమిటీ, మీరు పెళళ్యాయ్కా తొలాన్టి రాతిర్ చెపాప్రు కదా, మహేసస్రీ పరమేసస్రీ సినిమా హాలు పకక్న మాకు కొంచెం లాండ 

వుందని" అంది అనుమానంగా. 
 "అదా, అపుప్డు, అపుప్డపుప్డూ అవసరంకోసం ఫోల్లో అలా అలా ఏవో సరాద్కి అంటూవుంటాం. అనీన్ పటిట్ంచుకోకూడదు కాంతం" 

అనాన్ను అనునయిసూత్.  
"అయితే మీకు భూమి లేదా?" అంది ఆందోళనగా.  
"అంటే, టెకిన్కల గా చూసేత్ వుండేది. అది ఎంత అంటే, నీకు ఎలా చెపప్నూ…ఆ, నీకు మహాభారతం తెలుసా?" అనాన్ను ఫేసు 

ఇంటరెషిట్ంగ గా పెటిట్.  
"ఆ తెలుసు" అంది ఆవిడ తరువాత ఏమి చెబుతానో అని చూసూత్.  
"దాంటోల్ ధరమ్ రాజు అండ కంపెనీ ఐదూళుళ్ అడిగితే దురోయ్ధనుడు జాటర రీఫిల కింద పడేసి, అకక్డ పడడ్ చుకక్ చూపించి, ఇ హిహ్ హిహ్, 

ఇంత పిసరు కూడా ఇవవ్నోచ అనాన్డు కదా, అంత లాండ వుండేదనన్మాట. అదికూడా పదేళళ్కిర్తం ఎవరో అకుయ్పై చేసేసి ఫైవ సోట్రీ జాటర రీఫిల బిలిడ్ంగ 
కటేట్సుకునాన్డు. ఇపుప్డు మనం వెళితే బెడిడ్చుచ్కొక్డతాడు.." అనాన్ను బెంగగా.  
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"అయితే మరి ఆభరాణాలు చెటెట్కేక్సినటేట్నా?" అంది బుంగమూతి పెటిట్.   
"అంటే, ఎకిక్నటేట్. ఏకుచ్వలాగ్ జమిమ్ చెటెట్కిక్నటట్నన్మాట. పాండవులంతా తమ పార్పరీట్అంతా మూటకటిట్ జమిమ్ చెటుట్మీద పెటాట్రు 

చూడు. అలాల్గనన్మాట. మనకి కూడా అజాఞ్తం తీరిపోగానే, అనీన్ కొనేసుకుని, జాటర ఢమాల అనేయచచ్నన్మాట." అనాన్ను నమమ్కంగా. 
 "మరైతే పిలల్ల చదువు సంగతైనా చూసాత్రా?" అంది ఆందోళనగా.  
"ఆమాటనాన్వు. హం ఆలోచిసాత్ హై. జరూర ఆలొచించ కే, ఎక నిరణ్య లేతా హై. లేతాకా, ఐ మీన లేచాకా తుంకో బోలాత్ హై" అనేసి 

అటు తిరిగి గురుర్పెటేట్సాను.  
"ఏం బోలాత్ నో, ఇలాగే మాటలతో బోలాత్ కొటిట్ంచండి, ఆనక వాళుళ్ డబూబ్ లేక, చదువూ రాక, మననే పోలతారు. ఆనక మీ ఇషట్ం" 

అనేసి మెలిల్గా నిషర్క్మించింది. ఇపుప్డు ఓ మూడు గెంటలు కథ రాయడం ఆపబడును. తిరిగి లేచాకా రాయబడును. 
మూడు గంటల తరువాత…. 
"రామూ కాకా, చాయ లావ…" అని గెటిట్గా అరుసూత్ లేచి, నేనే గబగబా కిందకెళిళ్ "జీ సాబ, అభీభ్ లారూ.." అనేసి  టీపెటుట్కుని 

తాగేసాను.  మళీళ్ కథలోకొదాద్ం.  
ఆ, ఇంక మిగిలింది పిలల్ల చదువు. దాని గురించి ఆలోచిసూత్ండగానే, భూమికి సరిగాగ్ రెండు గుపిప్ళళ్ ఎతుత్లో ఒక మూడేళళ్ శాలీత్ 

అటూ ఇటూ తిరిగి ఆడుకుంటోంది.  
దానిన్ పిలిచి "ఒసేయ బుడింగీ, ఇవాళ సూక్లోల్ ఏంచెపాప్రే" అనాన్ను సరదాగా.  
"వెదర ఈజ సనీన్" అంది నవువ్తూ. 
“వెరీర్ గుడ, మరి టుమారో?" అనాన్ను ఆసకిత్గా.  
"వెదర ఈజ రెయినీ" అంది కళిళ్ంత చేసి. 
 "నువువ్ టూమచేచ్. మరి డే అఫట్ర టుమారో నో ?" అనాన్ను రెటిట్సూత్.  
"వెదర ఈజ సనీన్" అంది పళుళ్ చూపిసూత్.   
 నాకెందుకో డౌటొచిచ్ంది. వానపడితే రెయినీ, లేకపోతే సనీన్. ఈ సింపుల లాజిక తెలుసుకోలేక, నేను పిచిచ్ హేపీ 

అయిపోయానేంటబాబ్ అని డౌటొచిచ్ంది. అయినా సరే, ఏదో ఒకటి నేరాప్రుకదా వాళుళ్. "ఇంత చదువు చెపేప్ సూక్లిన్ ఎంత అండరెషిట్మేటేసోత్ంది మా 
ఆవిడ" అనుకుని, విధి వకిర్ంచి దానిన్ ఇంకో పర్శన్ వేసాను.  

"ఒసేయ పర్ణవీ, నీ పేరు సెప్ల చెయయ్ండం చెపాప్రా?" అనాన్ను ఆసకిత్గా.  
"యా, బట అయాం బిజీ నౌ" అంది ఆడుకుంటూ.  
నాకు దాని బిజీ నెస చూసి గుండె చెరువైపోయింది.  
అయినా తమాయించుకుని అడిగాను "మా తలిల్కాదూ, ఒకక్సారి చెపప్వే" అని.  
"ఓకే. కానీ ఓనీల్ వన టైం. "పి", "ఆర", "ఏ", "టి", "ఎన" పర్ణవి…" అంది చెకక్ గురర్ం మీద ఊగుతూ.  
నాకు కాలేయం నోటోల్కొచిచ్ంది ఒకక్మాటు. అరెజ్ంటుగా పిలల్నైనా మారేచ్యాలి, సూక్లైనా మారేచ్యాలి, ఏది కరెకాట్ అని 

ఆలోచిసూత్ండగా పెదద్ శాలీత్ ఇలా కనిపించి, అలా గరుతమ్ంతుడిలా లేపాట్ప నోటితో అందుకుని, రూం లోకి దూరి, ఢమాల అని తలుపేసుకుంది.  
 
నేను "తెర తీయరా తిరుపతీ దేవరా" అనే టైపులో వందసారుల్ మొరపెటుట్కునాన్కా రూం తలుపు కాసత్ తెరుచుకుంది.  
లోపలికెళిళ్ చూసాను. అది ఏదో పార్జెకుట్ చేసోత్ందిట.  
"ఏం పార్జెకేట్?" అని అడిగాను.  
"హౌ టు గెట మేకిస్మం డొనేషనస్ ఇన సమమ్ర వెకేషన ఫర చారిటీ?" అంది తడుముకోకుండా.  
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"ఏముందీ, ఏ నిమమ్రసమో, నారింజ రసమో అమమ్ండి, కారుల్ కడగండి, గడిడ్ కోయండి" అనాన్ను సింపుల గా. 
 "నానాన్, అవి అందరూ చేసాత్రు. అనిన్ చేసినా మహా వసేత్ వంద డాలరొల్సాత్యి. నాకు వెయియ్డాలరుల్ చెయాయ్లని వుంది. అందుకే ఈ 

పార్జెకుట్. సపోజ నీదొకటి, అమమ్దొకటి కిడీన్ అమేమ్సాం అనుకో, సపోజ.." అంటూ మొదలెటిట్, దాని పెర్జెంటేషన సెల్ౖడుల్ చూపించింది. దానిలో, శరీరంలో 
రెండు రెండు వునన్ వాటనిన్టికీ ఒక వెల నిరణ్యించబడి, ఏది అమిమ్తే ఎంత లాభమో రాసి వుంది. నాకు వెనున్లోంచి వణుకొచిచ్ంది. 

 దానికి సాషాట్ంగ నమసాక్రం చేసి, "ఒసేయ, ఇవి నీ ఐడియాలా, నిజం చెపుప్" అనాన్ను ఆలోమ్సట్ ఏడుసూత్. 
 "లేదు నానాన్, ఇవి నా పార్జెకట్ టీం లో వునన్ జేసన, గేర్స చెపాప్రు. నా ఐడియా కళుళ్ డొనేట చెయయ్డం అనన్మాట" అంది 

అనునయిసూత్. 
 "నా తలేల్. బతికించావు. నామాట విని ఏ గాలిపటాలో, కతిత్ పడవలో తయారుచేసుకునే పార్జెకుట్లు చెయయ్వే. నీకు వెయేయ్ కదా 

కావలసింది. నేను సింగిల చెకుక్ రాసిసాత్ను. ఇలా జనాల మూతర్ పిండాలూ, పెదద్ పేగులూ అమేమ్యకే బాబూ.. మీ చదువులు సంతకెళాళ్, మీ పార్జెకుట్లు 
పాడుగానూ.." అనేసి కిందకొచిచ్ పెదద్ చెంబుడు చలల్ని మంచినీళుళ్ తాగాను సోఫాలో కూలబడి. పార్ణం లేచొచిచ్ంది.   

మా ఆవిడకూడా లేచొచిచ్ంది. "చూసారా, మన సూక్ళళ్ సంబడం. అందుకే ఆ తనీషా వాళళ్ సూక్లోల్ వెయయ్ండి పెదద్దానిన్. అది గిఫెట్డ 
అండ ఎకాట్ర్డినరీ పైరవేట సైనస్ ఎకాడమీ లో చదువుతోంది. దానిలో వేసేత్ అందరూ ఐనిసీట్న మదర హజెబ్ండస్ లాగ తయారవుతారుట." అంటూ వుండగానే 
తనీషా వాళళ్ నానన్ తానీషా గాడి ఫోను. హిందీ లో వాడు కూసిన దానికి తెలుగు సారాంశం ఏవిటంటే మరో రెండు నిమిషాలోల్ వాళళ్ ఆవిడ, సదరు 
తనీషా ని తీసుకుని మాయింటికి తగలడుతోందిట దాని పార్జెకుట్ నిమితత్మై. ఏవో దికుక్మాలిన కుకీక్లు అముమ్తోందిట. అదీ సమమ్రీ.  నాకు నవొవ్చిచ్ంది. 
"చూసావా, మన అండర టీర్ (చెటుట్కింది) సూక్లే నయం. పిలల్లు హూయ్మన అనాటమీ మీద ఎలా డబుబ్లు సేకరించచోచ్ నేరుచ్కుంటునాన్రు. వేల 
డబుబ్లుపోసి చదివించే ఆసూక్లు చూడు, ఇంకా కుకీక్లు అముమ్కుంటోంది" అనాన్ను గరవ్ంగా బనీను లేబిల ఎగరేసూత్. ఇంతలో తనీషా వచిచ్ంది.  

"అంకుల, ఈ పది కుకీక్లు ఇరవై డాలరుల్. మీరు తీసుకోవాలి. ఇది ఫలానా చారిటీకి" అని ఏవేవో కారుడ్లు చూపించింది.  
మనకి 18 ఫాంటు కనాన్ తకుక్వలో వుంటే ఆటేట్ కనిపించదు కాబటిట్ "వోఖే, వోయస”, అనేసి కుకీక్ పేకెట తీసుకుని, దానికి ఇరవై 

సమరిప్ంచాను."  
"యు ఈట అంకుల" అంది ముదుద్గా. 
 బావుండదని అలా విలాసంగా ఓ కుకీక్ తీసి నోటోల్ వేసుకునాన్ను. చెపప్కపోడవే, బావుంది.  
అపుప్డు చెపిప్ంది "అంకుల, ఈ కుకీక్లో రెండు జెనిటికలీల్ మోడిఫై చేసిన ఐటెంస వునాన్యి, ఒకటి కుకక్ది, ఒకటి పందిది. ఒకవారం 

తరువాత మీ కుడిచెవివ్ చినన్గా అయిపోతే పంది జీన డామినెంట అనన్మాట, మీ నాలుక సాగిపోతే కుకక్ జీన డామినెంట అనన్మాట. లెటజ సీ, సీ యు 
ఇన వన వీక, డైలీ ఈట వన కుకీక్ ఆఫట్ర డినన్ర" అనేసి వెళిపోయింది వాళళ్మమ్తో.  

నాకు దడ పటుట్కుంది. " వీళళ్ సైనుస్ తగలెయయ్. ఆ ముకక్ నేను నోటోల్ ముకక్ వేసుకోకముందు కదా చెపాప్లి. ఇపుప్డు వచేచ్ 
వారాంతానికి నేను కుకక్నౌతానో, పందినౌతానో, వారి దేవుడోయ, ఇవేం చదువులార్ నాయనోయ. " అని భోరున విలపిసూత్ంటే మా ఆవిడ తరుణోపాయం 
చెపిప్ంది 

 "మరేం ఖంగారు లేదండీ, దీనికి విరుగుడు కుకీక్లు నటాషా దగిగ్రునాన్యిట, దానికో యాభై ఇచిచ్ అది కూడా ఓ ముకక్ కొరకండి, 
సరైపోతుంది" అంది ఆశగా.  

నేను బేలగా ఓ నవువ్ నవివ్, మా ఆవిణిణ్ దగగ్రిగా తీసుకుని, ఆవిడ మంగళ సూతార్లని కళళ్కదుద్కుని ముదెద్టుట్కునాన్ను భకిత్గా..   
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